
PAŃSTWOWY TEATR NOWY 

ZDZISŁAW SKOWROŃSKI 

SEZON 1959- 60 

IV P REMIERA 



ZDZISŁAW SKOWROŃSKI 

OD AUTORA 
Ile razy chwytam za pióro, ażeby „gromem uderzyć" w ja
kieś niedoskonałe zjawisko towarzyszące doskonałej idei, 
zawsze mam nieodwołalne postanowienie przedstawienia 
konfliktu: 

a) ambitnie - czyli poważnie 

b) problemowo - czyli poważnie 

c) intelektualnie - czyli poważnie . 

Ale kiedy zaczynam bliżej obcować z moimi na serio zary
sowanymi postaciami bohaterów dnia codziennego, z któ
rych każdy - jak to sobie z góry zakładam - oddałby 
życie za ojczyznę, wolność, pokój i socjalizm, nie mogę 
oprzeć się brzydkiej pokusie, żeby ich nie podpatrywać 
kiedy są sami. I zawsze wtedy okazuje się, że moi bohate
rowie oszukiwali mnie : w przekonaniu, że są sami natych
miast odrzucają koturny i rozcierając obolałe odciski na 
zdeformowanych stopach obrzucają mnie stekiem drwin 
i wymysłów. Nie chodzi już o ich poglądy polityczne, od
chylenia (te łatwo skorygować) ale - oni mają zawsze ze 
sobą jakieś nieczyste interesy. 

I tak było z „Kuglarzami" . 

Kiedy w ów wieczór lutowy 1959 dyr. Kazimierz Dejmek 
odwiedził mnie i zaproponował napisanie sztuki w ramach 
konkursu Teatru Nowego z okazji Dziesięciolecia teatru -
wzruszyłem się głęboko. Raz - samym faktem zwrócenia 
uwagi na autorów polskich przez Teatr Nowy w okresie 
kiedy teatry polskie realizowały raczej szereg interesują
cych zresztą pozycji autorów zachodnich, dwa - że wresz
cie będę mógł wyrzucić ze siebie w kształcie „problemo
wego dramatu o wysokiej temperaturze polityczno-spo
łecznej" to, co nagromadziło się we mnie od czasów „Ma
ttirzystów". 

- ,.świetnie!" - zawołałem z entuzjazmem. „Będziesz 
miał sztukę! Ale nie komedię! Dramat ! Zobaczysz - nikt 
nie będzie się śmiać! W strząśnie ! " 

Zabrałem się natychmiast do pisania. Ustaliłem konflikt, 
postacie (w tym jedną bardzo pozylywną) , rozstawiłem 

PRAPREMIERA POLSKA 

ZDZISŁAW SKOWROŃSKI 

KUGLARZE 
KOMEDIOFARSA W 2 AKTACH 

Ojciec 

Matka 

Jurek, ich syn 

Bożenka, ich córka 

Baron 

Bogusław, jego syn 

os oby 

. . . ZYGMUNT ZINTEL 

BARBARA RACHWALSKA 

. . . . BOHDAN MIKUC 

Walczak, właśc i ciel taksówki 

. WANDA CHWIAŁKOWSKA 

. MARIAN NOWICKI 

ZBIGNIEW PŁOSZAJ 

ZYGMUNT MALAWSKI 

BARBARA HORA WIANKA 

DOBROSŁAW MATER 

WOJCIECH PILARSKI 

. MARIA GÓRECKA 

Zosia, jego córka . . . . . 

Mgr Prot, recepcja - propaganda 

Mr. James Jefferson . 

Sekretarka 

Technik * * * 

Rzecz dzieje się współcześnie w Warszawie 

Reżyseria . 

Scenografi,a 

Kierownik literacki 

Kierownik techniczny 

KAZIMIERZ DEJMEK i JERZY ANTCZAK 

IWONA ZABOROWSKA 

. JAN KOPROWSKI 

KAZI MIERZ MRÓZ 



BARON: 

I doszedłem do przeko
nania, że jest taki cenny 
towar, który prócz tej 
zalety, że się nie psuje, 
posiada. zaletę jeszcze 
jedną, wprost bezcenną: 
że w sensie material
nym nie istnieje. No? 
Niech pan zgadnie? Co 
to za towar, który się 

nie psuje, bo nie istnie
je, no? No? 

„Kuglarze", Akt Il 
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tzw. „racje" i zacząłem - tak dla siebie - pisać życiorysy 

postaci, żeby wiedzieć z kim konkretnie mam do czynienia 
(zwierzenie autora: to taka staroświecka technika, która 
ułatwia tworzenie postaci scenicznych „żywych" i „trój
wymiarowych"). 

I tu przyszedł zapowiedziany wstrząs. Życiorysy ... Okazało 
się, że cała trójka moich głównych bohaterów miała życio
rysy diabelnie skomplikowane. Wszyscy grubo po pięć
dziesiątce, a więc - pierwsza wojna światowa, dwudzie
stolecie, okupacja i potem ... Nie. Nie można im dowierzać. 
Wprawdzie pięknie deklamowali, ale dlaczego byli aż tak 
lojalni? Za lojalni. Wszystko im się podobało. 

Nie. Oni nie byli nieskazitelni. Łgali. Jeden z wdziękiem, 

drugi wulgarnie, tępo, grubo, trzeci z fantazją. .. Ale łgali. 
Miałem do wyboru albo ich życiorysy uprościć, ubarwia
jąc je jasnymi, kolorowymi plamami, lakierem najwyż
szego gatunku, albo - splamić je w inny sposób, miano
wicie komplikując je jeszcze bardziej. 

Skomplikowałem. Dodałem „czarnego" i oparłem ·całą 
rzecz - skoro znowu byłem zmuszony operować łatwym 
śmiechem - na ogranym pomyśle starej farsy sprzed lat 
kilkudziesięciu. Po prostu chciałem przyłapać swoich bo
haterów w życiu prywatnym, a cóż bardziej prywatnego, 
codziennego i wyświechtanego niż kłótnie poróżnionych 
ojców odmiawiających zgody na małżeństwo swych dzieci. 
Oczywiście trzeba było tylko ten pomysł postawić inaczej, 
zgodnie z „duchem czasu". 

Wyszła z tego karkołomna rzecz zbudowana na sytuacjach 
nieprawdopodobnych, która - j eśli coś znaczy - to tylkc; 
przez zachowanie się moich mikrobów sprawnie funkcjo
nujących w tym nieprawdopodobnym świecie, n o i przez 
- morał. Jest on zaszyfrowany i być może, przemknie się 
niezauważony. Gatunek bowiem jakim operuję (komedio
farsa) zwalnia publiczność - zdaniem fachowców - od 
obowiązku logicz1'lego myślenia. 

Czyli jako komediopisarz jestem pesymistą i liczę tylko 
- na śmiech. 
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